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OPDAT ALLEN EEN ZIJN (Johannes 17,21a) 

 

In de afgelopen tijd hebben velen van ons de gelegenheid gehad om 

het eens wat rustiger aan te doen. Misschien hebt u die tijd ook een 

beetje gebruikt om eens na te denken over de tijd daarvoor en over de 

komende tijd. Het is goed om even de gelegenheid te hebben om ons 

te bezinnen over ons doen en laten. Op grond daarvan zouden we 

kunnen besluiten tot een andere inrichting van ons leven. Dat geldt 

voor ieder van ons, maar ook voor een gemeenschap als geheel. In de 

afgelopen maanden is al gebleken dat dat zeker ook voor onze paro-

chie geldt. Velen van ons hebben op een of andere wijze een bijzon-

dere band met de Nicolaas-parochie. Als er dus veranderingen op til 

zijn, dan raakt ons dat persoonlijk. In zo’n situatie komen er vragen. 

Sommige vragen kunnen beantwoord worden, andere niet. En we 

hebben natuurlijk allemaal een mening. Het gevaar is dan dat we het 

gaan beredeneren en vergeten dat we volk van God zijn, Lichaam 

van Christus, dus onder zijn leiding staan. 

Als we dat wel doen, dan wordt het een ander verhaal. Dan komt het 

gebed op de voorgrond te staan. En dan worden we ook uitgenodigd 

te luisteren naar het Woord van God.  

In het Evangelie van Johannes vinden we een handreiking in hoofd-

stuk 17. Jezus en de leerlingen zijn daar in de zaal van het Laatste 

Avondmaal. Jezus weet: er gaan belangrijke dingen gebeuren. Opval-

lend is dan dat hoofdstuk 17 eigenlijk één lang gebed is, waarbij Je-

zus aan het eind specifiek bidt voor allen die in Hem geloven. En 

waar bidt Hij dan vooral voor? Juist: dat zij allen één mogen zijn. 

Eén zoals Jezus en de Vader één zijn. Niet alleen onderling één zijn, 

maar ook één met de Vader en de Zoon. De onderlinge eenheid moet 
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ingebed zijn in de eenheid met God. Hij drukt dat zijn leerlingen op 

het hart. Ook ons! 

Wat betekent dat nu in de praktijk? Dat betekent dat wij voortdurend 

oog moeten hebben voor wat eenheid brengt, wat ons bindt. Ook al 

zal er verscheidenheid zijn, het gemeenschappelijke moet voorop 

staan. Het gevolg is dat we heel erg moeten oppassen dat we niet 

gaan (ver)oordelen. Want laten we eerlijk zijn: dat is een menselijke 

trek die slecht is uit te bannen. En dat verschijnsel duidt er al op dat 

we het als mensen alleen niet zullen redden. Het is wezenlijk dat we 

alles wat we doen, als gelovigen doen. Telkens weer moeten we God 

vragen om ons te leiden in ons streven naar eenheid. We moeten ons 

er van bewust zijn, dat we Zíjn Kerk zijn, dat de Kerk Zíjn werk is. 

We moeten vertrouwen op de kracht van het gebed van Jezus die als 

Zoon de Vader bidt om eenheid. Om ons daaraan te helpen herinne-

ren, zullen wij straks deze tekst elke keer gaan zien als we de kerk 

binnengaan. 

J.A.M.Nieuwenhuis, diaken 

 

MISINTENTIES 
 

za    21 aug. Overl. fam. Vlaming-Knuwer. 
zo    22 aug.  Fam. Schothorst/ Gerard en Marian Boersma/ Voor een 

dierbare overl. echtgenoot en om de genade van beke-

ring te verkrijgen/ Adriaan van der Ploeg en dochter 

Thea/ Overl. ouders Kok-van den Heuvel/ Jan van 

Loon. 
do    26 aug. Overl. echtgenoot mr. C.C.M..Collard. 

vrij   27 aug. Marretje Heijmen/ zekere intentie. 

za     28 aug. Uit dankbaarheid/ Ruben Nieuwenhuis.  

zo     29 aug. Gerardus Voskuilen/ Mieke Verhoeven-Rimmelzwaan/ 

Voor een dierbare overl. echtgenoot en om de genade 

van bekering te verkrijgen/ Gerard en Marian Boersma. 

wo   1 sept. Timo van Zeldert. 

do    2 sept. Anthon van Rhijn. 

vrij    3 sept. 19.00 uur Zekere intentie. 
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PAROCHIEKRONIEK 

 

Gehuwd: Fred Veldhuis en Sylvia Visser. 

Overleden: Mevr. Geertruida van den Bosch – Dorresteijn, 102 jaar 

         Mevr. Beatrijs Elisabeth Maria Klein – Stuijt,  82 jaar 

         Mevr. Maria Anna ter Borg – Wessels, 93 jaar 

 

MEDEDELINGEN 

LEDENBESTAND 

Vorig jaar is de Nicolaasparochie overgegaan op een nieuw systeem 

van registratie van de leden van de parochie. Na maanden van verbe-

teren en bijwerken is ons echter gebleken dat een aantal parochianen 

niet of niet juist in het nieuwe digitale systeem staat. Wij trachten 

thans tot een verdere vervolmaking te komen. Dit is o.a. van belang 

bij verhuizing, voor het bezorgen van het Kerkvenster, de registratie 

van de kerkbijdrage, aanschrijving van ouders van wie kinderen in 

aanmerking komen voor de sacramenten van Eerste Communie en 

Vormsel, en de activiteiten van het Ouderenwerk.  

De afgelopen maanden hebben wij een aantal brieven verzonden 

voor het verkrijgen van de juiste gegevens. Velen hebben gereageerd 

(waarvoor dank), maar ook velen hebben tot op heden het antwoord-

formulier niet teruggezonden. Wij doen een dringend beroep op deze 

laatste groep dit zo spoedig mogelijk alsnog te doen. 

Verder zouden wij graag in contact komen met mensen die in ons 

bestand willen staan of misschien denken dat ze er in staan, terwijl 

dat niet zo is. Neemt u gerust contact met ons op. Dat kan op de vol-

gende manieren: tel. 035-5411568;  

e-mail: ledenadministratie@nicolaasnet.nl;  

of stuur een briefje naar de pastorie t.a.v. ondergetekende. 

Wij danken iedereen voor de medewerking. 

mevr. E.B.M. Dankers-Bijlsma, 

ledenadministratie parochie H. Nicolaas. 

 

 

mailto:ledenadministratie@nicolaasnet.nl
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Toespraak      op zondag 25 juli 2010.  

 

Monseigneur Kolkman,  

Het is even wennen om u in een mooie soutane met sjerp te zien, 

want we weten zo langzamerhand wie u bent en wat u voelt; we wer-

ken al een aantal jaren samen in het KB. 

Eigenlijk bent u helemaal geen persoon voor een onderscheiding of 

iemand die in de belangstelling wil staan, laat staan dat u zit te wach-

ten dat men u gaat aanspreken met Mgr. 

Wij voelden het dan ook als onze plicht om u eerst voorzichtig te 

polsen toen het bisdom met het voorstel kwam om voor u een aan-

vraag te doen om Erekapelaan van Z.H. de Paus te worden. Onze 

eerste reactie was nee niet doen want daar houdt hij helemaal niet 

van. 

De reden dat u hierin wilde toestemmen, met enige aarzeling welis-

waar, is dat u een grote bewondering en waardering had voor onze 

vorige Paus Johannes Paulus II en heeft voor de huidige Paus Bene-

dictus de XVI. 

Dus eigenlijk uit eerbetoon aan hén hebt u deze benoeming aanvaard.  

In alle eenvoud en nederigheid heeft u altijd uw priesterambt 

vervuld. 

U bent altijd blijven geloven in de Eucharistie als de kern van ons 

geloof. U hebt het zo beleefd en bent ons, uw parochianen, altijd zo 

voorgegaan. En gelukkig wij weten dan ook maar al te goed dat het 

vieren van de Eucharistie het hoogtepunt van ons geloof is. Daarom 

is het zo mooi dat wij dit dagelijks mogen vieren in deze kerk. 

We hebben de laatste jaren roerige tijden meegemaakt en we 

hebben moeten strijden om in de Nicolaaskerk te behouden wat er is. 

Door de benoeming van Mgr. Eijk hebben we het gevoel gekregen 

dat we het allemaal niet voor niets hebben gedaan en dat we met de 

komst van de nieuwe pastoor Huitink de bevestiging hebben gekre-

gen dat we op de juiste Weg zitten. 

Zoals u weet hebben de parochianen vanaf september 2009 

een bijdrage geleverd aan het cadeau dat wij in overleg met u hebben 

uitgekozen n.l. een bedrag dat nodig is om een groot gebrandschil-

derd raam te restaureren t.w.v. € 50.000,00 
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Ik mag u namens de Stichting Restauratiefonds Nicolaaskerk 

Baarn meedelen dat het bedrag ruimschoots is gehaald met euro  

55.403,00 op de teller! Dan rekenen we niet eens mee een gift, deze 

week, voor de ramen van € 31.866,00 en zomaar een gift van 

3.000,00 US dollars. 

We zijn daarom allen die een bijdrage hebben geleverd daar zeer 

dankbaar voor. 

Nu hebben we iets leuks bedacht om het gebaar van u én de 

parochianen zichtbaar te maken en ik zou Lotte en Yentl willen vra-

gen om het cadeau nu aan te bieden. 

Zo blijft het toch nog een beetje een verrassing van wat het is gewor-

den. Voor de mensen die het niet kunnen zien: het is duplicaat van 

een inscriptie in glas in lood op ware grootte. De pastoor leest even 

voor wat erop staat. 

’De restauratie van dit raam is aangeboden door de parochianen van 

de Nicolaaskerk t.g.v. het 55 jarig priesterjubileum van em. past. J.A. 

Kolkman op 25 juli 2010’.  

In overleg met Casper Staal, expert van het bisdom op het ge-

bied van gebrandschilderde ramen, hebben wij een plaats gevonden 

waar de tekst zal worden ingezet. De glazenier heeft geheel belange-

loos deze inscriptie gemaakt. 

Zo zal de naam van pastoor Kolkman voor altijd verbonden 

blijven aan de Nicolaaskerk van Baarn.                      

 

Als er een feest is in de Nicolaaskerk dan is er ook écht feest, ofwel 

we vieren vandaag een dubbelfeest. 

Father Martin Vernooij is vandaag óók 55 jaar priester. 

Fantastisch dat u vandaag bij ons bent en dat u ook hier niet 

alleen mag vieren dat uw vriend pastoor Kolkman 55 jaar priester is, 

maar dat u zelf ook dit heugelijke feit hier met en bij  ons wilt vieren. 

U bent op dezelfde dag en door dezelfde bisschop priester gewijd. 

Dat was nog in een tijd van heel veel priesterroepingen, de ongedul-

dige priester Vernooij kreeg niet snel genoeg een aanstelling in een 

parochie en toen heeft hij hulpbisschop Mgr. Hendrikse gevraagd om 

hem naar de missie te sturen. En als ik me niet vergis is het toen 30 

jaar Malawi geworden…….Dan zou je denken dat het na 30 tropen-
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jaren wel genoeg is geweest, maar nee hoor toen is hij nog aan een 

tweede carrière begonnen bij de Zusters van Moeder Teresa waar-

voor hij bijna de hele wereld afreisde. 

We weten heel veel over Father Martin want hij kwam regelmatig in 

onze parochie om met ons Eucharistie te vieren, of om een lezing te 

geven over zijn priesterroeping zoals onlangs op 26 april. 

Op internet heb ik de volgende anekdote gevonden en dat is 

denk ik wel kenmerkend voor Father Vernooij en ik kan mij voorstel-

len dat het voor hem een fantastische herinnering moet zijn geweest, 

misschien wel de mooiste herinnering uit zijn leven…… 

Het stukje wat ik op internet heb gevonden heet:  

”Goud in de woestijn”  (Gold in the desert.) 

’Op 24 juli 2005, ik was 50 jaar priester. 

In de woestijn van Afar, Oostelijk Ethiopië, 600 km van Addis Aba-

ba, 4 missionarissen van de zusters van Liefdadigheid hadden geen 

priester. Dáár had ik het grote voorrecht om de H. Mis op te dragen 

op de dag van mijn gouden priesterjubileum. 

Het was de eerste Mis op hun nieuwe grondgebied; in de open lucht - 

op het warme woestijnzand. Aanwezig waren: Zr. Avenita, Zr. Bigit-

ta, Zr. Stephania en Zr. Oswin Maria. Het was een onvergetelijke 

belevenis. (De Zrs. waren bang voor de moslims – Ftr. Vernooij zei 

toen ’dan zeggen we toch gewoon dat we aan het picknicken 

zijn…….’) 

Lieve Zusters. Ik dank jullie zeer voor jullie gebeden, goede wensen 

en lieve woorden. Ik zal aan jullie denken tijdens de H. Mis in mijn 

eigen parochie, waar ik gedoopt ben, en opgegroeid en waar ik mis-

dienaar was en mijn roeping tot het priesterschap ontving. 

Moge God jullie allemaal zegenen. Father Martin Vernooij’.  

Ik wil er graag nederig aan toevoegen: 

Moge God u en pastoor Kolkman nog vele gezonde jaren schenken! 

Lang zullen ze leven…………..    

Pieter Pouw                             
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Liturgie 

 

3 september 10.00 uur        H.Mis voor ouderen 

De eerste vrijdag van de maand is traditioneel de ochtend, waarop 

voor de ouderen de H.Mis in de kerk wordt opgedragen. Na afloop 

bent u van harte welkom in het Trefpunt om onder het genot van kof-

fie of thee bij te praten. 

 

Verkondiging      jeugd 

 

Vrienden van Jezus 08.00- 08.20 uur      iedere woensdagmorgen 
 

 
 

Ha die vrienden van Jezus.  

We gaan weer van start: Op woensdagmorgen 1 september 8.00 uur 

zijn jullie van harte welkom in de kerk. Dit jaar willen we de voor-

spraak inroepen van Antonietta Meo. Zij werd maar zes en half jaar 

en toch wordt zij waarschijnlijk zalig verklaard. Ze schreef meer dan 

honderd brieven aan Jezus, Maria en God de H. Geest. 

Omdat zij Jezus van jongs af aan had leren kennen, kon zij samen 

met Hem haar ziekbed doorstaan. Zij klampte zich aan Hem vast.  

We bidden dat op haar voorspraak er meer kinderen naar de Vrien-

den van Jezus zullen komen. En dat haar leven voor ons een voor-

beeld kan zijn. 
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Kinderpagina 
 

Voor me op tafel ligt een kruis. 

Een kruis met een afbeelding van Jezus erop. 

Boven aan het kruis hangt een bordje. 

Hierop staat: INRI.   

Dit betekent: Jezus, Koning der Joden. 

Ik zie dat Jezus met grote spijkers vastgemaakt is. 

Hij kan niet van het kruis af. 

Hij heeft alleen nog maar een doek om. 

Al zijn kleren zijn weg. 

Wat ik niet zie, zijn de bloedende wonden van Jezus.  

Ik zie niet hoeveel pijn Hij heeft.  

Ik hoor ook zijn stem niet. 

  

Het Kruis van Jezus betekent LIEFDE. 

Hij houdt zoveel van me dat Hij voor mij, voor jou, 

voor iedereen aan het Kruis is gestorven.  

Waarom? 

Voor mijn vele, vele fouten die ik maak. 

Voor de fouten, de zonden die iedereen doet. 

Om de weg naar God de Vader weer te openen. 

 

Gelukkig was het Kruis niet het einde.  

Jezus verrees uit de dood. Dit vieren we met Pasen.  

Jezus is niet dood, Hij leeft!  

Ook vandaag, ook morgen, Hij zal er altijd zijn! 

 

 

 

Om te bidden … 
 

Jezus, ik wil van nu af proberen elke keer als ik een Kruisteken maak 

dit heel eerbiedig te doen. Langzaam en heel bewust: 

In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. 
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Verkondiging      volwassenen 
 

DE ALPHA-CURSUS 

De α-cursus is er voor iedereen die iets meer over het christelijk ge-

loof wil weten. Binnen de Nicolaasparochie geven wij deze cursus 

van tien avonden en een zaterdag, vanuit een katholieke setting.  

 

Op 7 september a.s. starten we met de nieuwe α-cursus in het 

Trefpunt.  

Om 18.45 uur is er een gezamenlijke maaltijd, waarin het ’elkaar 

ontmoeten’ centraal staat.  

Rond 19.45 uur wordt er een inleiding gehouden van ongeveer een 

half uur. Daarna gaan we in groepen uiteen om met elkaar, aan de 

hand van vragen, hierover te spreken.  

Om 21.15 uur sluiten we de avond af.  

 

U hebt zich nog niet opgegeven?  

Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doen? Dit i.v.m de catering.  

Voor nadere informatie of opgave: 

Mevr. Gabriëlle Nieuwenhuis, 5420208 of janengabrielle@planet.nl   

 

OUDERS JONGE KINDEREN 

Beste ouders,  

Misschien hebt u de afgelopen tijd uw kind of kinderen laten dopen.  

Gefeliciteerd. Uw kind is opgenomen in de gemeenschap van de 

Kerk. Het is nog meer een kind van God geworden. Verlost van de 

erfzonde krijgt het toegang tot alle Sacramenten. Bovendien geloven 

we dat het toegang krijgt tot het eeuwig leven. Ja, er gebeurt nog al 

wat door het H.Doopsel.  

Misschien hebt u voornemens gemaakt om uw kind daadwerkelijk 

gelovig op te voeden, maar u merkt dat het niet zo eenvoudig is.  

Wat kun je nu eigenlijk met een baby beginnen? Of die kleine peu-

ters, kun je die ook al iets van het geloof doorgeven? 

Ja, het kan! En het is zeer aandoenlijk om deze kleine kinderen te 

horen bidden, zingen of een kruisteken te zien maken.  
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Binnen onze parochie hebben we een groep voor ouders van jonge 

kinderen. Tijdens onze bijeenkomsten verdiepen zij zich zelf in het 

geloof. Ze geven elkaar praktische tips en ondertussen ontstaat er 

saamhorigheid. Geloven doe je immers niet alleen. 

 

De eerstvolgende bijeenkomsten zijn: 

31 augustus van 10.00 -11.30 uur en  

1 september van 20.00 -21.30 uur in Het Trefpunt.  

Het thema dit keer is:  

Je bent geschapen naar het beeld van God die liefde is, wordt zelf 

stilaan liefde.  

Geïnteresseerd? U bent van harte welkom! Opgave is niet nodig. 

Kleine kinderen mogen meegebracht worden. 

 

BIJBELLEZEN 

 Hebt u een Bijbel thuis, maar staat deze stoffig te worden in de 

kast? Hebt u een Bijbel thuis, maar weet u eigenlijk niet hoe je 

daarin kunt lezen?  

 Hebt u een Bijbel thuis, maar ….? 

 Hebt u een Bijbel thuis en leest u er wel in, maar vindt u het niet 

makkelijk om dit alleen te doen?  

Binnen onze parochie hebben we drie Bijbelgroepen. Met elkaar le-

zen we in het Boek der boeken. Samen bekijken we wat de inhoud 

ons wil zeggen en krijgen we wat achtergrond informatie.  

Het begin van een nieuw seizoen is misschien een goede gelegenheid 

om naar een van deze Bijbelgroepen te komen. 

 

donderdag 2 september 10.15 – 11.30 uur                  Bijbelgroep I   

De groep start weer op 2 september komt eenmaal per maand bijeen, 

van 10.15 -11.30 uur. Deze groep is niet zo groot en leest op het 

ogenblik in het laatste Bijbelboek ’De Openbaring van Johannes’.  

 

donderdag 9 september 09.30- 11.00 uur                  Bijbelgroep II  

De groep start op 9 september en komt meestal tweemaal per maand 

bijeen, van 9.30 -11.00 uur. Hier lezen we het evangelie van Lucas. 
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maandag 27 september 20.15 – 21.30 uur                Bijbelgroep III  

Deze groep komt eenmaal per maand op de maandagavond samen,  

van 20.15 -21.30 uur. We lezen uit het evangelie van Johannes. 

Interesse gekregen? Van harte welkom bij een van de Bijbelgroepen. 

Informatie: mevr. Gabriëlle Nieuwenhuis 5420208 

 

Diaconie 
75 JAAR MIVA-CAMPAGNE 

DE TOEKOMST VAN DE KINDEREN IS ONZE MISSIE 

 

Op 28 en 29 augustus vindt de jaarlijkse MIVA-collecte plaats in de 

katholieke kerken. In de campagne staan 2 bijzondere vrouwen cen-

traal. 

 

Zuster Redempta Bogers die zich al meer dan 50 jaar inzet voor de 

kinderen in Brazilië.  

 

Zuster Jiemjit Thamphichai die zich ontfermt over de kinderen in 

Thailand. MIVA steunt hen hierbij, door hen te helpen met concrete 

middelen, zoals een auto. 

 

Zuster Redempta Bogers werkt al meer dan 50 jaar in de binnen-

landen van Brazilië. In zes kleine dorpen heeft zij crèches opgezet, 

zodat de moeders van de kinderen kunnen werken. Er was helemaal 

niets, zij heeft alles letterlijk vanaf de grond opgebouwd. Inmiddels 

maken dagelijks ruim 500 kinderen gebruik van de crèches. Dage-

lijks rijdt zij naar de crèches om bonen, rijst, zeep en suiker te bren-

gen. MIVA zal zuster Redempta steunen met een auto, want zonder 

vervoer kan ze de kinderen niet helpen.  

 

Zuster Jiemjit Thamphichai zet zich met de Goede Herder zusters 

in Thailand al 20 jaar in voor jonge vrouwen die het slachtoffer zijn 

van vrouwenhandel. Veel slachtoffers hebben zelf kinderen en als 

een moeder door de politie wordt opgepakt en het land wordt uitge-

zet, ontstaat er een heel schrijnende situatie voor haar kind. Het kind 
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blijft alleen achter op straat. De Goede Herder zusters zorgen voor 

deze kinderen en hebben voor hen een school opgericht. MIVA 

steunt hen met een auto. Hiermee halen zij de kinderen van straat en 

brengen ze naar school. Zonder auto kunnen zij hen niet helpen. 

 

De toekomst van de kinderen is onze missie. 

 

MIVA wil deze inspirerende en krachtige vrouwen helpen. Met con-

crete middelen, zoals een auto. Zodat deze vrouwen de kinderen een 

toekomst kunnen geven. Daarbij hebben wij uw hulp nodig! 

MIVA bestaat in 2010 75 jaar. In die 75 jaar is veel bereikt. MIVA 

heeft meer dan 10.000 missionarissen en pioniers op weg kunnen 

helpen met vervoer- en communicatiemiddelen. MIVA richt haar 

blik nu op de toekomst. 

 

Voor uw financiële hulp staat de offerkist achter in de kerk. U kunt 

uw gift ook overmaken op rekening 39.48.03.000 t.n.v. M.J.A.G. 

Burgman-de Haas, inzake Missie en Ontwikkeling.  

 

 Restauratie 
 

 Gezocht: 

  

Ot en Sien, 
Het is zeker de moeite waard om eens langs te gaan bij de 

winkel van Ot en Sien. 
Er is van alles te koop tegen zeer aantrekkelijke prijzen. 
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Bovendien is het er gezellig en kunt u volop ideeën opdoen 
voor een verjaardag of een feestje dat u te vieren hebt. 
Ook is het leuk om anderen te verrassen met een cadeautje dat 

u gekocht hebt bij Ot en Sien. 
Al het geld wordt besteed aan de restauratie van de ramen van 
de kerk. 

Tot Siens!  

 

 

Restauratie van de Ramen  

- nog eenmaal ”cadeau voor de Pastoor” – 

en een nieuwe actie in voorbereiding. 

 

Velen van u vragen zich wellicht af wat er letterlijk allemaal achter 

de schermen van het hoofdaltaar gebeurt. Welnu, het werk van Gla-

zenierbedrijf Koos Reijers verloopt voorspoedig. Van de 5 ramen 

achter de betimmering zijn er 4 ontmanteld en deze bevinden zich in 

Harderwijk. Twee ramen zijn al volledig gerestaureerd. Het plaatsen 

van de ramen kan pas plaatsvinden als bouwkundig alles is voorbe-

reid. Zo zullen er nieuwe metselstenen in speciale vorm gebakken 

moeten worden om de pui op te bouwen waarbinnen de glas-inlood 

panelen worden bevestigd.  

 

Ook gaat het werven van fondsen voorvarend. Op de barometer ach-

ter in de kerk staat de stand nu op ruim € 260.000,- welk bedrag be-

staat uit de opbrengst van de tweede collecte, de vele giften die de 

stichting nog steeds regelmatig ontvangt – ook uit hoofde van de 

fiscaal vriendelijke 5-jarige schenkingen - , en de baten van allerlei 

acties. De laatste actie ten behoeve van het ”cadeau van de pastoor” 

ter gelegenheid van zijn priesterjubileum was wel heel succesvol. 

Inclusief een nog nagekomen gift is de eindstand EUR 55.503,- - een 

welhaast ongelofelijk cijfer (toeval?) voor dit 55-jarige jubileum. Dit 

bedrag wordt met de naam van Monseigneur Kolkman symbolisch 

gewijd aan de restauratie van het middelste raam achter het hoofdal-
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taar met de Kruisdood van Jezus en in de onderste helft uit het Oude 

Testament het offer van Abraham. 
 

We gaan door op de lange weg die nog te gaan is ! 

Volgende maand begint een grote actie waarbij een ieder een deel 

van de andere 6 gebrandschilderde ramen kan sponsoren door een 

paneel of een segment op naam te adopteren. De voorbereidingen 

hiervoor zijn in volle gang en binnenkort hopen we u hier meer over 

te kunnen schrijven en vertellen… 

Bestuur Restauratiefonds 

 

Cadeau voor de pastoor: Financiële barometer: 

  

25 juli  € 55.503,--   

Streefbedrag  € 50.000,-- 

 

juni  € 44.947,-- 

 

 

maart  € 32.616,-  

 

februari € 31.286,- 

 

januari  € 27.956,- 

 

Het banknummer waarop u een bijdrage kunt storten luidt: 

13.98.87.393 t.n.v. de Stichting Restauratiefonds Nicolaaskerk 

Baarn. 
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Buffet-Dansant 
 

Op zaterdagavond 9 oktober om 20.00 uur is het zover. 
Groot feest in Groot Kievitsdal. 

Een gezellige avond met een buffet, muziek en dansgelegen-
heid,verloting, kortom dit feest mag u niet missen! 
 

Er zijn al een aantal mensen die zich hebben opgegeven maar er zijn 
ook een groot aantal mensen die gezegd hebben dat ze zullen ko-
men……..maar zich nog niet hebben opgegeven! 
Graag zouden wij zo spoedig mogelijk van diegene die vaste plan-
nen hebben om te komen een opgave willen hebben zodat wij weten 
waar we aan toe zijn. 

De sluitingsdatum is vrijdag 3 september a.s. 
Wacht niet tot op het laatste moment om teleurstellingen te voor-
komen. 
Nodig vrienden en bekenden uit om deze gezellige avond met ons 
mee te beleven. 
U kunt een tafel kopen voor 10 pers. voor  €  1.000,00. 
Voor 12 pers. voor €  1.200,00 
U kunt ook een bedrag schenken en ons vragen mensen uit te nodi-
gen voor dit feest. 
Voor alle duidelijkheid u betaalt per persoon € 100,00. 
 

En u weet dat u naast een gezellige avond u ook een aanzienlijke 
bijdrage levert aan de restauratie van de ramen. 
Graag horen wij zo spoedig mogelijk van u of bel ons als u vragen 
hebt. 
 

Corrie Nouwen tel. 035-5416694  of  
Pieter Pouw 035-6946350 
Mail: sdm.pouw@ziggo.nl 
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DE PAUS EN ZIJN GEBEDSINTENTIES 
 

 

 

 

Voor de maand augustus: 

Dat de werklozen en zij die in nood geraken begrip en concrete hulp 

ontvangen. 

Dat de Kerk een thuis moge zijn voor alle mensen, bereid om haar 

deuren open te zetten voor iedereen die lijdt onder discriminatie we-

gens ras of geloof, honger of oorlog, en die daardoor gedwongen is 

naar andere landen te emigreren. 

 

Voor de maand september: 
Dat de verkondiging van het Evangelie de mensen in onderontwik-

kelde landen in staat stelt tot een geloofwaardige inzet voor de men-

selijke vooruitgang te komen. 

Dat wij door het openstellen van ons hart voor de liefde, een einde 

mogen maken aan de vele oorlogen en conflicten die onze wereld 

met bloed doordrenken.  

 

KERKVENSTER DIGITAAL 
 

Als u het Kerkvenster digitaal ontvangt, ontlast u de veelal oudere 

vrijwilligers, het scheelt papier en kosten en u hebt het Kerkvenster 

eerder op uw scherm, dan dat het bij u in de bus valt.  

Opgave: kerkvenster@nicolaasnet.nl 

  

 

 

 

mailto:erkvenster@nicolaasnet.nl
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Plannen om te trouwen? 

Al làng getrouwd? 

  

De meeste mensen nemen rijles voor ze een auto kopen. Het is nèt zo 

verstandig om voor het huwelijk een paar dingen te leren. Of gaan-

deweg nog een mooie wending te maken! Want hoe gelukkig kan een 

mens zijn? 

Dus natuurlijk nu: aandacht voor alle seizoenen van een huwelijk. 

Dus natuurlijk nu:  óók op de boekentafel in het kerkportaal. 

Dus natuurlijk nu:  investeren in je huwelijk is het beste dat je doen 

kunt. Dus natuurlijk nu:  kijk ook op  www.marriagecourse.nl  of  

www.katholiekgezin.nl   

 

Ten slotte: Gregorius de Grote  

Gregorius was zeer onder de indruk van de Benedictijnse regels. Hij 

schreef een biografie over Benedictus van Nursia als tweede boek 

van zijn Dialogen, waardoor het Benedictijnse kloosterdom nog po-

pulairder werd. Zijn Dialogen waren zo populair dat het naar ver-

schillende talen werd vertaald, met het resultaat dat Gregorius in het 

Oosten bekend kwam te staan als Gregorius de Dialogist. Hij was 

een aanhanger van de ideeën van Augustinus van Hippo. 

Gregorius staat bekend als een goede administrateur en organisator. 

In 573 was hij prefect van Rome geworden, maar hij besloot zijn 

wereldlijke leven op te geven. Hij reorganiseerde de financiële struc-

tuur van het pausdom. Bij de Langobardische invallen in Italië nam 

hij persoonlijk de verdediging van Rome op zich en onderhandelde 

hij over vrede. Het openbare leven kwam in pauselijke handen te-

recht. Zo legde hij ongewild de basis voor de pauselijke staat. Onder 

hem nam de kerstening van het Angelsaksische Engeland een aan-

vang. Hij zond Augustinus van Canterbury in 596 als missionaris 

naar Engeland. Zijn boeken zijn praktisch van aard (in plaats van de 

veelal meer filosofische werken van de andere drie kerkvaders Au-

gustinus, Hiëronymus en Ambrosius van Milaan). Gregorius I breid-

de de macht van de paus en de bisschoppen uit. Hij creëerde een the-

oretische basis voor de leiding van de kerk. De naam van Gregorius 

de Grote leefde voort in het gregoriaans, hoewel het betwijfeld wordt 

http://www.katholiekgezin.nl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Benedictus_van_Nursia
http://nl.wikipedia.org/wiki/Benedictijners
http://nl.wikipedia.org/wiki/Augustinus_van_Hippo
http://nl.wikipedia.org/wiki/Praefectus
http://nl.wikipedia.org/wiki/Langobarden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Angelsaksen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Engeland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Augustinus_van_Canterbury
http://nl.wikipedia.org/wiki/Missionaris
http://nl.wikipedia.org/wiki/Augustinus_van_Hippo
http://nl.wikipedia.org/wiki/Augustinus_van_Hippo
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hi%C3%ABronymus_(heilige)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ambrosius_van_Milaan
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paus
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bisschop
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gregoriaanse_muziek
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welke invloed hij op de kerkmuziek heeft uitgeoefend. Het gregori-

aans werd door Gregorius weliswaar vastgelegd en in codices aan de 

kerken van de Latijnse ritus opgelegd, maar de teksten en melodieën 

van de zangwijze waren ook in de 6e eeuw reeds eeuwenoud. 

  

AGENDA VAN DE GROEPEN 

- in het Trefpunt, tenzij anders vermeld - 

 

Crèche (0-3 jr.) Tijdens de Hoogmis of Gezinsmis.   

Kinderkerk (4-6 jr.) Alleen tijdens de Hoogmis.  

Kinderwoorddienst Alleen tijdens de Hoogmis. 

(7-11 jr.)   

Eerste Communie -- 08.30 uur. 

Kinderclub  -- 18.45 - 19.45 uur. 

Vrienden van Jezus 1 september 08.00 - 08.20 kerkportaal. 

Vormselgroep  -- 18.45-19.45 uur. 

Doe-middag  -- 14.00 – 15.30 uur. 

Teen-Challenge -- Eemnesserweg 88. 

Jongeren -- 20.00 uur. 

Thema-avond   -- 20.15 uur. 

Koffieochtend voor ouders van jonge kinderen:  

31 augustus 10.00 - 11.30 uur. 

1 september 20.00 - 21.30 uur. 

In ’t Voetspoor van Maria -- 10.00 - 11.30 uur.  

Bijbellezen I  2 september 15.00 - 11.30 uur. 

Bijbellezen II  9 september 09.30 - 11.00 uur. 

Bijbellezen III  27 september 20.15 – 21.30 uur 

RKVB   -- 

Meditatie-avond 28 september 19.30 uur dagkapel.  

Bibliotheek  Aansluitend aan de H.Mis in het weekeinde. 

Repetitie koren: 

Kinderkoor de Kerkuiltjes: vrijdag 27 augustus     19.15 uur. 

Volkszangkoor       :  donderdag 26 augustus 18.15 uur. 

Cantate Domino       :  donderdag 26 augustus 19.30 uur. 

Familiekoor        :  vrijdag 27 augustus 19.45 uur. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Handschrift_(document)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Latijnse_ritus
http://nl.wikipedia.org/wiki/Melodie
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AGENDA H.H. MISSEN & VIERINGEN 
 

zaterdag  21 aug. 19.00 uur H. Mis met samenzang.     

zondag    22 aug. 21
e
 zondag door het jaar.  

10.00 uur Hoogmis Missa brevis in F 

G.Gabrieli. 

maandag 23 aug. H.Rosa van Lima, maagd feest. 

dinsdag   24 aug. H.Bartholomeüs, apostel feest. 

woensdag 25 aug. H.Lodewijk; H.Jozef de Calanz, priester. 

vrijdag    27 aug. H.Monica, gedachtenis. 

zaterdag  28 aug. 19.00 uur H.Mis  

zondag    29 aug. 22
e
 zondag door het jaar. 

10.00 uur Hoogmis Mis in C A.Bruckner.  

vrijdag     3 sept. H.Gregorius de Grote, paus en kerkleraar, ge-

dachtenis. 
 

Dagkapel 
 

maandag en dinsdag 08.30 uur Lauden; 09.00 uur H.Mis 

woensdag en donderdag: 08.15 uur Lauden; 08.45 uur H.Mis. 

vrijdag:  08.15 uur Lauden. 

vrijdag:             19.00 uur H.Mis. 

maandag t/m vrijdag  14.30 - 15.30 uur Gelegenheid tot gebed. 

dinsdag  10.00 - 11.00 uur  Aanbidding. 

woensdag  19.15 uur Mariaviering. 

donderdag   19.00 - 20.00 uur  Aanbidding. 
 

Biechtgelegenheid 
 

Gelegenheid tot het ontvangen van het Sacrament van boete en ver-

zoening ’s zaterdags om 15.30 uur of op afspraak. 
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Laat het ons weten, dan kunnen wij er aandacht aan besteden. 
 

Parochiesecretariaat: Kerkstraat 17, 3741 AJ Baarn 

Telefonisch bij voorkeur dinsdags van 9-12 uur: 035-5412975 

e-mail: parochie@nicolaasnet.nl   

Het secretariaat is op dinsdagochtend bezet. U kunt rustig tussen 9 en 

12 uur bellen of langs komen. 

Pastoor A.J.Huitink tel.: 06-20570669 of pastoor@nicolaasnet.nl  

Kerkbestuur:  Giro 7471 bankrekening 30.47.04.733 

Gezinsbijdrage: Giro 1775074 bankrekening 30.47.24.858 

Stichting Restauratie Nicolaaskerk bankrekening 13.98.87.393 

www.nicolaasbaarn.nl 
Kopij voor Kerkvenster nr. 14 van 5 tot 18 september uiterlijk maan-

dag 23 augustus per mail. Geschreven of getypte kopij altijd uiterlijk 

zaterdags op de pastorie inleveren. 

E-mail: kerkvenster@nicolaasnet.nl  

Redactie:  M.T.G.M.J.Nieuwenhuys, tel. 030-2283015 

Bezorging: Mevr. M.J.A.G.Burgman, Eemstraat 11, 035-5430054 

Is er een kindje geboren? 

Wordt of bent u opgenomen in het ziekenhuis? 

Wenst U thuis de H.Communie te ontvangen? 
 

 

Bent u langdurig ziek? 

Gaat een van uw kinderen het huis uit of gaat u  

zelf verhuizen? 

mailto:parochie@nicolaasnet.nl
mailto:pastoor@nicolaasnet.nl
mailto:kerkvenster@nicolaasnet.nl

